
Hobbysågare jagar sin licens att fälla 
HISHULT. Vem som helst 
får köpa och handha 
den livsfarliga maski
nen. Så varför ska man 
då lägga ett par tusen
lappar och en ledig 
helg på att ta körkort 
på motorsåg? 

-Säkerheten, är 
svaret från ett kompis
gäng som gav sig ut 
i Hishultsskogen i går. 

Inte någon av dem är skogs
arbetare eller har egent
ligen inte några planer 
på att såga yrkesmässigt. 
Men kvintetten från Öinge, 
utanför Getinge, ville ändå 
få papper på att de kan falla 
träd. 

- Framför allt är det för 
säkerheten, säger Pierre 
Håkansson, som vill lära sig 
art såga för att hjälpa till på 
sin svärfars gård. 

-Och min far har en 
skogsfastighet, där det bru
kar bli lite helgjobb. Det 
känns säkrare om man har 
te koll på sågen, tycker 
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I s ^ m a r b e t e m e d Studie-
bundet Vuxenskolan har 
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Spanar. Körkortsaspiranten Pierre Håkansson tränar f ällteknik på en attrappstock. Han och fyra kompisar från Öinge 
utgör det senaste gänget som har fått lära sig att fälla träd på John-Arne Larssons kurser. 

sa. 
stril 
som 
med 

På sätt och 
vis är det ännu vikti
gare att ta körkortet 
om man inte jobbar 
ute i skogen till var
dags. 
JOHN-ARNE LARSSON, kursledare 

till 20000 körkort i Sverige, 
även om behovet lär vara 

70000, säger John-Arne 
Larsson som själv har utbil
dat en bit över 70 körkorts
aspiranten 

- Hittills har alla fått sina 
körkort. Även om någon 
kanske har fått fälla ett 
extra träd innan de har bli
vit godkända, säger han. 

Omkring 2000 kronor 
kostar det att lära sig 
att fälla och såga på ett 
säkert sätt. Väl investerade 

pengar, tycker Öinge-gäng-
et. 

-1 framtiden kan det nog 
bli så att en olycksfalls
försäkring inte gäller utan 
körkortet, tror Pierre Hå
kansson. 

I skogen bakom Abeco 
i Hishult provar han fäll-
tekniken ett par gånger 
på en attrappstock under 
tiden HP är på besök. 
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Snitten mäts sedan upp 
med skjutmått och det går 
bättre för varje gång. 

I helgen blir det uppkör-
ning med riktiga träd. 

-På söndag ska fem nya 
körkort vara på plats, säger 
John-Arne Larsson och visar 
tummarna som han håller 
för sina adepter. 
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